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ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНЕ ЗАПОБІГАННЯ 
СЕКСУАЛЬНІЙ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Необхідність проведення всебічної роботи щодо запобігання протиправним діянням, пов’язаним 
із сексуальною експлуатацією, ґрунтується на вимогах законодавства України. Запобігання злочи-
нам, пов’язаним із сексуальною експлуатацією, має стати головним напрямом протидії їй, оскільки 
саме виключення з неї дозволяє запобігти виникненню суспільно небезпечних наслідків. Під поперед-
женням злочинності розуміють систему економічних, соціокультурних, освітніх та правових захо-
дів, що проводяться державними органами та громадськими організаціями для боротьби зі злочин-
ністю та усунення її причин.

Запобігання сексуальній експлуатації на соціальному рівні передбачає створення відповідної 
правової підтримки. Національне законодавство України щодо запобігання сексуальній експлуатації 
створюється відповідно до міжнародних зобов’язань держави. Україна приєдналася до міжнародних 
договорів та прийняла власні закони й положення, що слід враховувати в контексті загальної соці-
альної профілактики сексуальної експлуатації. Кожен із наявних правових актів у цій галузі відіграє 
певну роль у запобіганні цьому злу. Важливим аспектом попередження соціальних злочинів є розробка 
та впровадження наукових програм з вивчення факторів ризику аномальної поведінки. Це проміжна 
ланка між теоретичним кримінологічним вивченням злочинності та практичною організацією про-
філактики, тобто безпосереднім виконанням теоретичних положень.

У сфері запобігання сексуальній експлуатації на загальносоціальному рівні ми зосереджуємось на 
вивченні правового забезпечення цієї роботи, оскільки інші загальносоціальні заходи щодо запобігання 
сексуальній експлуатації в основному проводяться під час здійснення загальних соціальних заходів 
щодо запобігання злочинності загалом. Разом із тим удосконалення правового забезпечення запобі-
гання сексуальній експлуатації може розглядатися не лише в контексті вдосконалення законодавчого 
регулювання запобігання будь-якому злочину, а й в аспекті розробки та прийняття спеціальних пра-
вових актів, спрямованих на запобігання вчиненню певних дій, пов’язаних із сексуальною експлуата-
цією людини. Законодавство України у сфері запобігання сексуальній експлуатації є динамічним, що 
зумовлено особливостями суспільного життя. Це означає, що законодавство змінюється відповідно 
до сучасних вимог, щоб урегулювати різні правові відносини, пов’язані із запобіганням сексуальній екс-
плуатації та допомогою потерпілому з юридичної точки зору.
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Постановка проблеми. Необхідність 
проведення комплексної роботи щодо запо-
бігання протиправним діянням, пов’язаним 
із сексуальною експлуатацією, обґрунтову-
ється вимогами чинного законодавства. Так, 
згідно зі ст. 1 Кримінального кодексу України 
[1], до його завдань належить правове забез-
печення охорони прав і свобод людини і гро-
мадянина від злочинних посягань, а також 
запобігання злочинам. Як справедливо заува-
жує Є. О. Гладкова, тепер особливої гостроти 
набуває проблема запобіжної діяльності, яка 
перебуває у стані складних, суперечливих за 
своїм змістом, неоднозначних за наслідками 
процесів організаційного реформування, 
докорінної зміни суспільних відносин, що її 
становлять [2, c. 101-102]. Запобігання зло-

чинам, пов’язаним із сексуальною експлуа-
тацією, повинно стати ключовим напрямом 
у протидії ним, адже саме недопущення їх 
вчинення дозволяє попередити настання сус-
пільно небезпечних наслідків.

Науковому вивченню широкого спектру 
питань, пов’язаних із запобіганням подібним 
злочинам, приділяли увагу такі вчені, як 
Н. П. Бочкор, В. В. Василинчук, В. І. Воро-
нов, В. Я. Горбачевський, О. М. Джужа, 
О. М. Ємець, К. Б. Левченко, Л. Г. Ковальчук, 
І. Є. Конченкова, С. С. Чернявський та інші. 
Проте, незважаючи на це, проблема подо-
лання сексуальної експлуатації залишається 
актуальною і сьогодні, що зумовлює доціль-
ність продовження наукових досліджень 
у цій сфері. 
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Мета статті. Розглянути особливості 
роботи правоохоронних органів та інших 
зацікавлених суб’єктів щодо запобігання 
сексуальній експлуатації на загальносо-
ціальному рівні, а також оприлюднити 
власне бачення перспектив вирішення 
проблеми.

Виклад основного матеріалу. Загалом, 
під запобіганням злочинів розуміють сис-
тему заходів економічного, соціально-куль-
турного, виховного та правового характеру, 
що здійснюються державними органами 
та громадськими організаціями для боротьби 
зі злочинністю та усунення її причин. Скла-
довою частиною цих заходів є законодавство 
та практична діяльність правоохоронних 
органів, безпосередньо суду, що застосо-
вує специфічні заходи боротьби зі злочин-
ністю – кримінальне покарання [3, c. 343]. 
Попереджувальна діяльність має ґрунтува-
тись на певних принципах, провідне місце 
серед яких посідають [4, с. 114]:

 – законність – дотримання вимог закону 
всіма без винятку суб’єктами;

 – гуманність – захист гідності та інтер-
есів людини шляхом очищення її духовного 
світу від антисуспільних установок і орієн-
тацій, усунення чинників деформації особи;

 – наукова обґрунтованість – викорис-
тання форм, методів і засобів попереджу-
вальної діяльності, розроблених та рекомен-
дованих наукою;

 – демократизм – широка участь у бо-
ротьбі зі злочинністю державних органів, 
громадських формувань та окремих грома-
дян;

 – диференціація – врахування специфі-
ки факторів, що детермінують злочинність 
шляхом криміногенного впливу на особу, а 
також індивідуальних особливостей право-
порушників;

 – своєчасність – проведення превентив-
них заходів, які б не дали можливості вчини-
ти злочин;

 – плановість – здійснення діяльності за 
відповідною програмою, а не спонтанно;

 – комплексність – використання різно-
манітних форм, методів і засобів попереджен-
ня, спрямованих не тільки на злочинність, а 
й на ті соціальні, економічні, політичні, духо-
вні та інші фактори, які її зумовлюють.

Під запобіганням злочинності в широ-
кому розумінні мають на увазі історично 
сформовану систему подолання об’єктивних 
та суб’єктивних передумов злочинності, що 
реалізується шляхом цілеспрямованої діяль-
ності всіх інститутів суспільства щодо усу-
нення, зменшення та нейтралізації факторів, 
які детермінують існування злочинності 

та вчинення злочинів. У більш вузькому, 
прикладному, значенні запобігання злочи-
нам являє собою діяльність, спрямовану на 
недопущення їх вчинення шляхом виявлення 
та усунення причин та умов, які сприяють їх 
вчиненню, здійснення впливу на осіб, схиль-
них до їх вчинення. Обґрунтованою є пози-
ція О. М. Литвинова щодо розуміння заходів 
загальносоціального (державного) характеру 
як сукупності ефективних заходів соціально-
економічного, правового, ідеологічного, 
організаційно-управлінського, культурно-
виховного змісту, спрямованих на подаль-
ший розвиток та вдосконалення суспільних 
відносин і усунення чи нейтралізацію детер-
мінант злочинності [5, с. 111-117]. Заходи 
загального державного запобігання зло-
чинності не обмежуються тільки предметом 
кримінологічної науки, оскільки спрямовані 
на вирішення більш широкого кола питань 
економічного, соціального, морально-психо-
логічного та правового характеру [6, с. 145].

До основних цілей загальносоціаль-
ного запобігання злочинності слід віднести 
подолання або обмеження криміногенно 
небезпечних суперечностей у суспільстві, 
поступове викорінення відомих ще з біблей-
ських часів негативних явищ, створюваних 
політичними, економічними, психологіч-
ними, ідеологічними, міжнаціональними 
та іншими чинниками виникнення кримі-
ногенного потенціалу в суспільстві (еконо-
мічні й політичні кризи, небезпечне майнове 
розшарування населення, необґрунтоване, 
навіть злочинне збагачення певних верств 
громадян, безробіття, затримка заробітної 
плати, існування на межі виживання пере-
важної частини населення, занепад моралі, 
проституція, наркоманія, алкоголізм, без-
притульність тощо). Ефективність загально-
соціального запобігання злочинності може 
бути забезпечена розумною та цілеспрямо-
ваною соціально-економічною політикою 
держави [7, с. 19]. Загальносоціальні заходи 
пов’язані з найбільш значущими та довго-
строковими видами соціальної діяльності 
і здійснюються в процесі вирішення широко-
масштабних соціальних завдань. Розв’язання 
суперечностей суспільного розвитку, його 
проблем і труднощів, помилок у соціальному 
управлінні є водночас економічною, політич-
ною, ідеологічною, соціально-психологічною 
та правовою основою для усунення, посла-
блення і нейтралізації процесів та явищ, які 
детермінують злочинність. До загальносо-
ціальних заходів запобігання злочинності 
якраз належать зміни в соціально-економіч-
ній сфері, спрямовані на підвищення життє-
вого рівня членів суспільства, поліпшення 
умов їхнього життя [8, с. 55-56].
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Загальносоціальні заходи відзначаються 
масштабністю, всеохоплюючим і різносто-
роннім характером, комплексністю і взаємо-
залежністю, безперервністю. Тут охоплю-
ється великий спектр сфер життєдіяльності 
нації. Наприклад, у соціальній сфері – усу-
нення різкого соціального розшарування 
суспільства; підтримка незаможних грома-
дян; зміцнення сімейних підвалин; забез-
печення належних умов для соціалізації 
особистості; подолання її соціального від-
чуження; обмеження негативних наслідків 
безробіття, змушеної міграції людей, тощо. 
У правовій сфері – удосконалювання законо-
давства, прямо не націленого на запобігання 
злочинності, а такого, що має предметом 
правове регулювання різноманітних суспіль-
них відносин (трудових, сімейних тощо), 
які, будучи нормативно не упорядкованими, 
можуть відігравати криміногенну роль [9].

Загальносоціальне запобігання злочин-
ності – це насамперед комплекс перспек-
тивних соціально-економічних і культурно-
виховних заходів, спрямованих на подальший 
розвиток й удосконалення суспільних від-
носин і усунення або нейтралізацію причин 
та умов злочинності. Запобіжний потенціал 
цієї діяльності полягає в тому, що вона проти-
діє негативним явищам і процесам, які спри-
яють відтворенню або збільшенню кількості 
злочинів, стимулює законослухняну пове-
дінку людини. Позитивний ефект отриму-
ється внаслідок продуманої соціальної полі-
тики, яка здійснюється не тільки і не стільки 
з метою безпосереднього запобігання злочин-
ності. Вона спрямована перш за все на вирі-
шення загальних економічних і соціальних 
завдань держави. Загальносоціальне запобі-
гання злочинності зменшує соціальні супер-
ечності, криміногенне протистояння різних 
верств населення, рівень безробіття, підви-
щує стандарт життя людей, створює необхідні 
умови для легалізованого одержання достат-
ніх прибутків громадянами, сприяє побу-
дові міцного фундаменту щодо нормаль-
ного функціонування всіх соціальних сфер, 
виховання та контролю дітей і молоді, оздо-
ровлення морального клімату в суспільстві, 
впровадження високих моральних цінностей 
у ньому, додержання демократичних засад 
та інше. Прогресивні соціальні програми спря-
мовані на утвердження законності, поваги до 
конституційних прав і свобод людини, зміц-
нення громадського порядку, дисципліни, на 
вирішення проблем поєднання громадських, 
виробничих, сімейно-побутових інтересів 
жінок і сім’ї, соціальної адаптації маргіналь-
них верств населення тощо [10].

Під час проведення загальносоціальних 
заходів має бути забезпечена нормальна, 

тобто правомірна поведінка всіх членів сус-
пільства. Здійснюється стримувальний від 
правопорушень вплив на всіх осіб, який має 
своїм джерелом соціальні, у тому числі пра-
вові, норми, відповідну поведінку державних 
органів, громадських організацій та окремих 
осіб [11, с. 319]. Науковці до загальних форм 
впливу відносять [9]:

 – видання законодавчих актів;
 – інформування широких верств насе-

лення через засоби масової інформації про 
відповідальність за злочини;

 – покращення соціальних та економіч-
них умов, що позначаються на життєдіяль-
ності населення;

 – розбудову державних інституцій, які 
ведуть боротьбу зі злочинністю.

Отже, запобігання сексуальній експлу-
атації на загальносоціальному рівні перед-
бачає створення відповідного правового 
забезпечення. Національне законодавство 
України щодо запобігання сексуальній екс-
плуатації створюється відповідно до міжна-
родних зобов’язань держави. Україна приєд-
нується до міжнародних договорів, приймає 
свої закони, а також підзаконні документи, 
що слід розглядати в контексті загальносо-
ціального запобігання сексуальній експлуа-
тації. Кожен із чинних нормативно-правових 
актів у цій сфері відіграє певну роль у запо-
біганні цьому злу.

До основних з них відносимо Кон-
венцію про боротьбу з торгівлею людьми 
і з експлуатацією проституції третіми осо-
бами 1949 року, Конвенцію ООН проти 
транснаціональної організованої злочин-
ності 2000 року (Палермська конвенція), 
яку доповнює Протокол про попередження 
і припинення торгівлі людьми, особливо 
жінками і дітьми, і покарання за неї, Кон-
венцію Ради Європи про заходи щодо про-
тидії торгівлі людьми 2005 року, Конвенцію 
Ради Європи про захист дітей від сексуаль-
ної експлуатації та сексуального насильства 
2007 року. Кожен із цих документів, незважа-
ючи на зовнішню схожість, має свої особли-
вості, зокрема: сфера застосування Конвен-
цій Ради Європи більш широка порівняно 
з Протоколом ООН про попередження і при-
пинення торгівлі людьми, особливо жінками 
і дітьми, і покарання за неї, бо охоплює всі 
форми торгівлі людьми, внутрідержавні або 
транснаціональні, пов’язані або не пов’язані 
з організованою злочинністю. Водночас Про-
токол ООН підписано і ратифіковано біль-
шою кількістю країн, та він діє практично по 
всьому світі, а не тільки в певній його частині.

В Україні немає спеціального закону 
про запобігання сексуальній експлуатації, 
але правовідносини в цій сфері регламен-
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туються іншими законами, які регулюють 
різні аспекти протидії цьому злу. Це, пере-
дусім, закони України «Про захист сус-
пільної моралі» та «Про протидію торгівлі 
людьми». Останній також охоплює питання, 
пов’язані з наданням допомоги потерпі-
лим від такої протиправної діяльності осо-
бам. Кримінальне законодавство України 
не визначає окремого злочину сексуальної 
експлуатації, проте передбачає відповідаль-
ність за протиправні діяння, пов’язані з нею. 
Насамперед це торгівля людьми, метою 
якої зазвичай виступає сексуальна екс-
плуатація (ст. 149 Кримінального кодексу 
України), ввезення, виготовлення, збут 
і розповсюдження порнографічних предме-
тів (ст. 301 Кримінального кодексу України), 
створення або утримання місць розпусти 
і звідництво (ст. 302 Кримінального кодексу 
України), сутенерство або втягнення особи 
в заняття проституцією (ст. 303 Кримі-
нального кодексу України). Законодавство 
ще складається з підзаконних документів, 
зокрема тих, які відображають рішення 
Уряду України щодо запобігання сексуаль-
ній експлуатації. Так, Кабінетом Міністрів 
України відповідними постановами затвер-
джено Державну цільову соціальну програму 
протидії торгівлі людьми та Загальнодер-
жавну програму «Національний план дій 
щодо реалізації Конвенції ООН про права 
дитини», які містять низку положень щодо 
запобігання сексуальній експлуатації на 
загальносоціальному рівні.

Важливим аспектом загальносоціаль-
ного запобігання злочинності виступають 
розроблення й упровадження наукових 
програм з вивчення факторів ризику щодо 
поведінки, що відхиляється від норми. 
Вивчення специфіки факторів злочинної 
поведінки є проміжною ланкою між теоре-
тичним кримінологічним вивченням зло-
чинності і практичною організацією запо-
бігання, тобто безпосередньою реалізацією 
теоретичних положень [2, с. 105]. В Укра-
їні разом із представниками органів влади 
активну участь у формуванні державної 
політики щодо запобігання сексуальній 
експлуатації, насамперед дітей, беруть чис-
ленні неурядові організації, зокрема Міжна-
родний жіночий правозахисний центр «Ла 
Страда – Україна» [12]. Державна політика 
щодо загальносоціального запобігання сек-
суальній експлуатації може реалізовуватись 
шляхом проведення таких заходів:

 – освітня робота з молодими людьми та 
їхніми батьками в навчальних закладах, що 
може здійснюватись у межах варіативної 
частини навчальних програм, тобто факуль-
тативно;

 – організація навчання представників 
органів державної влади з питань запобіган-
ня сексуальній експлуатації. Цей вид діяль-
ності здійснюють органи державної влади 
переважно в тісній співпраці з громадськими 
та міжнародними організаціями. Можливе 
введення до програм підготовки, перепідго-
товки та підвищення кваліфікації педагогіч-
них працівників інститутів післядипломної 
педагогічної освіти навчальних курсів з про-
блем запобігання сексуальній експлуатації;

 – інформаційна та просвітницька ді-
яльність, спрямована на підвищення рівня 
обізнаності з проблемою широкого кола 
громадян. Органи державної влади спільно 
з громадськими та міжнародними організаці-
ями можуть випускати листівки та інформу-
вати населення за допомогою біл-бордів.

Висновки

Проведене дослідження питання про 
запобігання сексуальній експлуатації на 
загальносоціальному рівні дає змогу дійти 
певних висновків. Так, запобігання сексу-
альній експлуатації на загальносоціальному 
рівні спрямовано не безпосередньо на недо-
пущення конкретних фактів сексуальної екс-
плуатації певними людьми, а на зменшення 
кількості вчинення протиправних діянь 
у цій сфері шляхом поліпшення соціально-
економічної ситуації в країні, покращання 
морально-психологічного і духовного склад-
ників життя громадян. Державна політика 
запобігання сексуальній експлуатації на 
загальносоціальному рівні передбачає подо-
лання об’єктивних і суб’єктивних передумов 
для сексуальної експлуатації та реалізується 
шляхом цілеспрямованої діяльності всіх 
інститутів суспільства з усунення, змен-
шення та нейтралізації факторів, які детер-
мінують існування таких явищ. Загально-
соціальні заходи запобігання сексуальній 
експлуатації включають роботу за такими 
напрямами, як соціально-економічний, пра-
вовий, ідеологічний, організаційно-управ-
лінський та культурно-виховний.

У запобіганні сексуальній експлуатації 
на загальносоціальному рівні акцент робимо 
на вивченні правового забезпечення такої 
роботи, адже інші загальносоціальні заходи 
запобігання сексуальній експлуатації пере-
важно здійснюються шляхом проведення 
загальносоціальних заходів запобігання 
злочинності в цілому. Водночас удоскона-
лення правового забезпечення запобігання 
сексуальній експлуатації може розглядатись 
не тільки в контексті удосконалення законо-
давчого регулювання запобігання будь-яким 
злочинам, а й в аспекті вироблення та при-
йняття спеціальних нормативно-правових 
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актів, спрямованих на запобігання вчиненню 
певних дій, пов’язаних саме із сексуаль-
ною експлуатацією людини. Законодавству 
України у сфері запобігання сексуальній екс-
плуатації властива динамічність, яка обґрун-
тована особливостями суспільного життя. 
Це означає, що законодавство змінюється 
відповідно до сучасних вимог, для того щоб 
з правової точки зору найбільш повно вре-
гульовувати різні правовідносини, пов’язані 
із запобіганням сексуальній експлуатації 
та допомогою потерпілим особам.
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The necessity of carrying out comprehensive work on the prevention of unlawful acts related to sexual 
exploitation is based on the requirements of the legislation of Ukraine. Prevention of crimes related to sexual 
exploitation should be a leading focus in counteracting it, because it is the exclusion of it commission that 
allows to avert the onset of socially dangerous consequences. Crime prevention is understood as a system of 
economic, socio-cultural, educational and legal measures, carried out by state bodies and public organizations 
for combating crime and eliminating its causes.

The prevention of sexual exploitation at the social level presupposes the establishment of appropriate 
legal support. The national legislation of Ukraine on the prevention of sexual exploitation is being created 
in accordance with the international obligations of the state. Ukraine acceded to international treaties and 
adopted its own laws and regulations, what should be considered in the context of the general social prevention 
of sexual exploitation. Each of the existing legal acts in this area plays a role in preventing this evil. An 
important aspect of social crime prevention is the development and implementation of scientific programs to 
study risk factors for abnormal behavior. This is an intermediate link between the theoretical criminological 
study of crime and the practical organization of prevention, that is, the direct implementation of theoretical 
provisions.

In the prevention of sexual exploitation at the general social level, we focus on studying the legal support 
for this work, because other general social measures for the prevention of sexual exploitation are mainly 
carried out in the implementation of general social measures for the prevention of crime in total. At the same 
time, the improvement of legal support for the prevention of sexual exploitation can be considered not only in 
the context of improving the legislative regulation of the prevention of any crime, but also in the aspect of the 
development and adoption of special legal acts, aimed at preventing the commission of certain actions related 
to sexual exploitation of a person. The legislation of Ukraine in the field of prevention of sexual exploitation 
is not static, but dynamic, which is justified by the peculiarities of public life. This means that the legislation is 
being changed in accordance with modern requirements, in order to regulate the various legal relations related 
to the prevention of sexual exploitation and the victim's help from the legal point of view.
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